รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์

วารสารมหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิ ลปะ
1. วัตถุประสงค์การจัดพิ มพ์
เพือ่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการ
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูปทางวิชาการในสาขา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และส่งเสริมให้นกั วิชาการและผูส้ นใจได้น�ำเสนอผลงานวิชาการ
ในรูปบทความวารสาร
2. ก�ำหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และกนั ยายน-ธันวาคม)
3. บทความที่รบั ตีพิมพ์
1. บทความทีร่ บั ตีพมิ พ์ ได้แก่ 1. บทความวิชาการ  2. วิทยานิพนธ์ปริทศั น์  3. บทความวิจยั
จากงานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ตน้ ฉบับ  4. บทความปริทศั น์  5. บทความพิเศษ
2. เป็ นผลงานใหม่ทย่ี งั ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสือ่ ใดๆ มาก่อน
3. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
4. การส่งบทความ
1. ส่งไฟล์ต้นฉบับ พร้อมไฟล์ภาพประกอบ และแบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพมิ พ์
ทางอีเมลที่ บรรณาธิการบริหารวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail: journals.surdi@gmail.com
2. เมือ่ ได้รบั บทความแล้ว บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผูเ้ ขียนบทความให้ทราบทางใดทางหนึ่ง
  3. ทุกบทความทีต่ พี มิ พ์ จะได้รบั การกลันกรองจากกองบรรณาธิ
่
การ และผ่านการพิจารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน
5. ข้อก�ำหนดการเตรียมต้นฉบับ
1. ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ดว้ ย Microsoft Word for Window
2. ระยะห่างจากขอบบนและซ้ายของกระดาษ 1.25 นิ้ว จากขอบล่างและขวาของกระดาษ 1 นิ้ว
3. ตัวอักษร ใช้อกั ษรโบรวาลเลีย นิว (Browallia New)
• หน้าแรก
				 - ระบุชอ่ื เรือ่ งภาษาไทยกลางหน้ากระดาษ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ ตัวหนา
- พิมพ์ชอ่ื ผูเ้ ขียนภาษาไทยด้วยตัวอักษรขนาด 14 พอยท์ ชิดขวา ตัวหนา พร้อมระบุ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ สถานทีท่ ำ� งานและทีอ่ ยู่ ส�ำหรับผูน้ ิพนธ์ประสานงาน (Corresponding Author)
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส�ำหรับติดต่อ
- ชือ่ “บทคัดย่อ” พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ ชิดซ้าย ตัวหนา
				 - รายละเอียดบทคัดย่อพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
และเขียนด้วยภาษาทีส่ นั ้ กระชับ และครอบคลุม ความยาวไม่เกิน 1 ย่อหน้า

     - ค�ำส�ำคัญ (Keyword) ขึน้ บรรทัดใหม่ ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ
ของค�ำส�ำคัญเป็ นตัวธรรมดา
• หน้าทีส่ อง
- ระบุชอ่ื เรือ่ งภาษาอังกฤษกลางหน้ากระดาษ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ ตัวหนา
- พิมพ์ชอ่ื ผูเ้ ขียนภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรขนาด 14 พอยท์ ชิดขวา ตัวหนา พร้อม
ระบุตำ� แหน่งทางวิชาการ สถานทีท่ ำ� งานและทีอ่ ยู่ ส�ำหรับผูน้ พิ นธ์ประสานงาน (Corresponding Author)
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส�ำหรับติดต่อ
- ชือ่ “Abstract” พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ ชิดซ้าย ตัวหนา
- รายละเอียดบทคัดย่อพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
และเขียนด้วยภาษาทีส่ นั ้ กระชับ และครอบคลุม ความยาวไม่เกิน 1 ย่อหน้า
- ค�ำส�ำคัญ (Keyword) ขึน้ บรรทัดใหม่ ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ
ของค�ำส�ำคัญเป็ นตัวธรรมดา
• บทความ
- หัวข้อใหญ่ เว้น 1 บรรทัด ชิดซ้าย ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา
- หัวข้อรอง ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา
- ข้อความ ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
- ใช้ตวั เลขอารบิคเท่านัน้
6. การอ้างอิ ง
1. การอ้างอิ งในเนื้ อหา ใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)
1.1 การอ้างอิงในเนื้อหาจากสือ่ ทุกประเภทลงในรูปแบบ “ชือ่ ผูเ้ ขียน, ปีพมิ พ์ : เลขหน้าที่
ปรากฏ” อยูใ่ นเครือ่ งหมายวงเล็บเล็ก โดยเขียนชือ่ ผูแ้ ต่งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ดังตัวอย่าง
- โสเกรติสย�ำ้ ว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิง่ ทีน่ กั อ่านรูอ้ ยูแ่ ล้วเท่านัน้ และความ
รูท้ ไ่ี ด้รบั มาไม่ได้มาจากตัวหนังสือ (Manguel, 2003: 127)
- Sumalee Weerawong (2009: 37)  กล่าวว่า การทีผ่ หู้ ญิงจะไปสือ่ ชักผูช้ ายมาบ้านเรือน
ของตัวเองทัง้ ๆ ทีเ่ ขายังไม่ได้มาสูข่ อนัน้ เป็ นเรือ่ งผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
1.3 การสัมภาษณ์  อ้างอิงระบบนาม-ปี ดังตัวอย่าง
“นักข่าวพลเมืองคือเจ้าของปญั หา คนในทีส่ ามารถสือ่ สาร เล่าเรือ่ งราวได้ลกึ กว่านักข่าวอาชีพ
ไม่เพียงแค่รายงานว่าเกิดอะไรขึน้ แต่ขา่ วพลเมืองคือการสือ่ สารผ่านอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน พืน้ ที่
เช่น ภาษาทีห่ ลากหลาย วัฒนธรรม เป็ นต้น ซึง่ นักข่าวอาชีพไม่ม”ี (Boonmak, Interview, December
26, 2011)
หมายเหตุ: ทุกรายการทีอ่ า้ งอิงในเนื้อหา  ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ
2. บรรณานุกรม (Bibliography)
		
- การเขียนบรรณานุกรมใช้รปู แบบของ APA (American Psychology Association)  และ
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Ho-pai-san, S.  (2552).  Innovation and Application of Technology for Education in New
Millenium: Case of Instructional Management through Web (นวัตกรรมและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน สหัสวรรษใหม่ : กรณี การจัดการเรียนการสอน
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January 8, 2010   from http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html.
			2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)
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ตัวอย่าง
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Beckenbach, F. and Daskalakis, M.   (2009).   Invention and innovation as creative
problem solving activities: A contribution to evolutionary microeconomics.
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de/vwl/hanusch/emaee/papers/Beckenbach_neu.pdf.
2.5 การสัมภาษณ์
ชือ่ ผูส้ มั ภาษณ์, ต�ำแหน่งหน้าที.่   สัมภาษณ์, เดือน วัน ปีทส่ี มั ภาษณ์.

ตัวอย่าง
Boonmak, U., ThaiPBS citizen journalist in Ubon Ratchathani. Interview, December
26, 2011.
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